
OÇONCO SENE No. 948 

··············~ 
ABONE ŞARTLARI: ~ 

Türkiye için Kuruş ' ~ 
3 AYLIGI 450 
6 • 850 

12 • 1500 
icnebmemleketler için 

12 ayhtı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma· 

~ yan tediyat makbtl cletildir. 

···············~ 

CUMA 

HergDn çıkar iktisadi, mali 1ticari ve zirai 
il 

o 

6A~E1'JE.8B 

~ 
~ 
~ 

!O lkinciklnun 1939 

fDAREHA NE: 
Y oğurtctı hanı, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe Pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
tdarebanemizde görüşilHlr 

Telgr.: lst. MO~AKASA 
Telefon.: 49442 

~ Posta kutusu N. 1261 
~ ................ 

Umum Tüccarların ve Müteahhitlerin Mesleki Or~anıdır 

emleket 
4lgiliz sanayi sergisi 

açılıyor 

l.gilterede şubatın yirmiıiade 
t.ıacak ve martın üçüade ka · 

•calc olan fngffiz milli aa· 
lf)i .. trilerine Türkiyeden iş· 

it •deceklere İnğiliz: bükü· 

tti ••ecanen vize yapacağı 
.. i gidip relme tren ve va· 

t Gcretleri•de de yüzde 33 
il&t yapılacatı allkadarlara 
İrilra iştir. 

icat Piyasalarında Satış· 
lar Birden Gevşedi 

\'alnı:ı FraaH TakHlan bir 
lilctar yükıeldi ve muhtelif 
.. allar iizerinde bazı satıt· 

lar yapıldı 

Pran ... ftalya •İyHi · münui· 
~eri hakkında relen haberler 

'••anu:ıda da te.irini göller· 
tir. Dün ihracat muamelele· 

•it itlerde bir kaç riin ev· 
lci faaliyetin anh11ıt olduğu 

.. ~ülıaelcte idi. y alnı:ı Alman· 
-an Ye • ·ı · nı yapak permı erı •na· r 'fır. Fakat henüz muame· 
•re batlaıımaınıştır. 
l>Gb 11 Anadoludan ıetirilen hu· 
ı ~hn ı t 1 • • lf aranda bıraz: gev· 
idile 
lrlc olınuftur, Fraoın:ların 

ez lanlcamı:ıda mevcut 
e Paralarının mühim bir 

•nıı mal lcartıhtı ile çekilnait 

!utundaııı Franıaya tlaha 

• lhal ıinderilıwesi imkin-
ta •rtınıttar. 

la'~~·• takaıları da bu yüz· 
ır Dıilctar yükaelmiş ve 

...... ·ı 1 e it yapan müe11ue· 
fiııı 111 •11arınııza allkHı fazla· 

1ttır. Fran1a için ıatılan 
allar a . h. 

taııntla en ı:ıyade :ıa ı· 

.. tılunınaktadır. Kuru fa1ol
•obut, fıadık bu aradadır. 
Franıızlar keçi kıh iıtemit· 
,.. ele fiat il:ıerincle anlatıla · 

•tt1r. 

rpalarunı:a:a iyi fiat veril· 
lcteclir. Fakat J,u ıeneki ar· 

rekolte.i dahili ıarfiyata 
Jet edecek miktarda oldu-
daaa ibracat için fazla mal 
anı., ribidir. 

Haberleri 
Dünya Sergisi için 

Seçilecek nümuneler 
Şehrimiz: yazma ve dokuma· 

cılar kooperatifi i:ımir fuarında 
teşhir ettikleri yazmalardan 
Nevyork ıergiıine gönderilme· 
ıiai Türkofiıten iıtemiılerdir. 

Kooperatifin izmirde teıhir el· 

titi yazmalar Amerikahlarca 

çok beyeailmiş oldutundan 
muhtelif cinılerde yazma nü· 
munelerinin Ne•yorka gönde· 

rilmeıi yerinde bir teşebbü• 

sayılmaktadır. 

*" • Taku tetkik komiıyonu 

Dün toplanarak Amerika ve 

lnriltere için ihraç edilecek 
malların taku muamelelerini 

tetkik ve tasdik ederek ihracı· 

na müsaade etmittir • 

A1tkara Borsası 
19.1.939 

Açıhş Kapanış 
1 lnrili:ı lirası 5.92 5.92 

ıto Bolar 126.58 126.58 

100 Franıız fr . 3.34 3.34 

100 Liret 6.65 6.65 

ıoo lıviçre fr. 28.5125 28.5125 

100 Holanda fi. 68.6075 68.6075 

100 Rayhiımark 58.6625 5@.6625 

lQO Belçika fr. 21.37 21.37 

190 Drahmi 1.08 1.08 

190 Leva 1.5575 1.5575 

00 Çek. kronu 4.3375 4.3375 

ıeJ Pezeta 5.92 5.92 

1oa Zloti 23.93 23.93 

198 Penıo 25.0625 25.0625 

H>Q Ley 0.905 0.905 

100 Dinar 2.845 2.845 

100 Yen 34.56 34.59 

160 Iıveç kronu 30.4775 30.4775 

HlO Rable 23.8625 23.8625 

ESHAM vo TAHViLAT 

Sivaa-Erzurum 111 --.- -.-
Errani 19,75 19,75 
Türk Boreu 1 vad. -.- -,-

• n 1 P. 19,30 19,30 

" n 111 P. 19,-.o 18,30 
İzmir E111af ve - ,- -.-
Ehali banka11 -,- -.-

,.. ............................ --
Demir ve Madeniyat 

lıtanbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

a) M 0 NA K A SAL A 

inşaat - Tamirat · Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Ankara Defterdarlığından : 
Muhammen keıif 

bedeli Depozito 
İtin nevi Lira K. Lira 
Tamirat 318 03 25 
Defterdarlığın İŞialindeki binada Milli Emlak müdür· 

lüğü odasiyle kalem odası arasında yapılacak bölie işi pa· 
zulıkla eksiltmeye konulmuıtur. . 

lıteklileria nafıa müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 
vesikasile yukarıda yazılı depozito mRkbuziyle birlıkte 
21.1.939 rüoü saat 1 O da defterdarlıkta kurulu komisyo
na gelmeleri ve bu h.usuıtaki ıartnameyi Ye işi görmek 
üzere defterdarlık Milli Emlak miidiitlüğüae müracaatları. 

İzmit Tümen atınalma Komi~voaundan. , 

Gehzede emanet suretile yaptırılacak hangarın 399 metre 
murabbaı istorJarı pazarlıkla yaptırılacaktır. Pazarlığı 23. 1.39 
pazartesi günü saat 15 te lzmitte tümen satınalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. K<'şif hedeli 399 metre murabbaı istorun 
beher metre murabbaı 608 kuruştan 2425 lira 92 kuruştur. 
İlk teminatı 187 liradır . Fenni şartnamesi, plan ve keşifrıa
mesi lzmitte tümen satınalma komisyonunda ve Gebzede 
alay satınalma komisyo1unrla her gün görülebilir. 

latanbul Belediyeaintlen: 

Keşif bedeli 2438 lira 43 kuruş olan Caddeboltanı iıkele yo· 
!unun tamiri açık ek•iltmeye kooulınuttur. Ketif evrakı ile tart· 
namesi levazım müdürlüğünde ıörülebilir. lıtekliler 2490 sayılı ka· 
aunda yuılı veaikadan başka ea az 1500 liralık bu ite benzer it· 
yaptığına dair ekıiltmeden 8 ıün enel nafıa müdürliltünden alı· 
nacak vesika ve ticaret oduı ve1ikaaı ve 182 lira 88 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6.2.939 pazartesi 
günü aaat 14 buçukta daimi encümende bulunmalıdırlar. 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat veMalzeme 

Bodrum • Belediyesinden : 
Bordrum Belediyesinin 3087 4 lirahk bedeli keşifli elek· 

trik tesisatı 10.1.939 dan itibaren 45 gün müddetle ve 
kapalı zarfla münakasaya konulmuştur. İhale 24.2.939 
cuma günü saat 15 te Bordrum Belediye Eenciimeninde 
yapılacaktır. Proje ve şartnameler Bodrum Belediyesinden 
ve İstanbul Galatada Mineva han Ne. 13 te Ligor Ekıer
çoğlunelan alınahilir. 

Vakıf Paralar Müdürlütünde11: 

Kapalı zarf uıulile ekıiltmeye konan idaremizde yaptmlaoak 
kalorifer teıiutına talib çıkmadığından iş pazarlıkla yapbrıla
caktır. Mubammea keıif yekunu 1328 lira 75 kuruıtur. 

•u işe aicl evrak fUnlardır: 
A- Ekıiltme ıartnamHi. 
8- F ennt fartname 
C - Mukavelname 
istekliler bu evrakı bilibedel Vakıf paralar müdürlütündea a· 

labilirler. 

Pazarlık 6 ıubat 939 pazartesi ıü•G 1aat 1i te vakıf paralar 
1116dürlütüatle yapılacaktır. 

iıteklileri~ muhammen lııetif bedelinin yüzde 7,5 niıbetinde 
muvakkat teminat vermeleri lazımdır. 

istekliler 11bhi tesisat mühendisi olmak ve bu huıu•ta yap· 
mış olduklara kalorifer tesisatları ba,ardıklarını vHikalarla pa· 
zarlık gününden evvel İıtanbul vakıflar Başmüdürlütü heyeti Fen· 
niye.ine ibraz ederek: veıika alacaklardır. 

E411remit Belediye Riyuetintlea: 
.ldremit •elediyeai elektrik ıantrah için alınacak yeni dizel 

elektrojen grubu kapalı zarfla elc.iltmiye konuhauflur. Mubam· 
ıaea bedeli 8961 lira, muvakkat teminab 747 lira Hkiz kurut· 
tur. 

7 ıubat 931 aalı rünil ıaat 10 da Edremitte Belediye dairHİa· 
de Encümen huzuruada ihale•i yapılacatınclan taliblerin mlra
caatleri ve buna aid ekıiltme fenni tarbıame ve plinlar lıtanbul 
Ankara belediyelerinde mneuttur. lzabat iıtiyeoleria mezkur be
lediyelere müracaat et•eleri illa elunur. 

Silifke Belediyesindea : 
Kasabamızın elektrik tesisatını esaslı bir surette islab 

ve tevsi etmek üzere projesi yaptırılacağından taliplerin 
belediye reisliğine müracaatları ilan olunur. 

Kemalpaşa Belediyesinden : 
Münakasaya çıkarıldığı halde talip zuhur etmediğinden 

kısımlara ayrılmak suretiyle ihalesi muvahk görülen Ke
malpaşada su ile yapılacak elektrik tesisab üç kısım ola· 
rak kapalı zarf usulile münakasaya çıkarılmıştır • 

Birinci Kısım : 

Elektrik işleri grupu, 1500 devirli 20 kilovat amperlik 
alternatör. Kontro\ tablosu, koplaz takımı ve tevzi tab· 
losu ve beyinlerindeki irtibat kablolarile santral dalıili 
tenvirat ve tesisat malzemeı;i'lh teminile işler •aziyette 
teslimi; tahmin bedeli 2651 lira ve teminatı 198 lıra 83 
kuruştur. 

ikinci kısım: 
İdrolik grubu: F enoi şartnamesi mucibince toprak ka

nal ve 218 metre tulünde boru işile maa teferrüat 25 
beygir takatinde ve 1500 devirli su türbini Ye tabliye ka· 
nal tesisatı ve imali ışı. T abmin bedeli 7 497 lira 33 ku· 
ruş ve teminatı 562 lira 36 kuruıtur. 

Üçüncü kısım: 
Şebeke grubu: Fenni şartname ve keşif cetveli muci

bince tablo ile havai hat arasında 25 metre tulünde tah· 
tezzemin kablo irtibatile 141 aded direk üzerinde kurula
cak şebekeye aid malzemenin teminile tesisi işi. Tahmin 
bedeli 8858 lira 92 kuruş. Teminatı 664 lira 42 kuruştur. 

Bu kısımlara aid şartname, ~eşifname ve mukavele 
projeleri ve re imler 1 lira bedel mukabilinde Kemalpa· 
şa Belediyesindea alınabilir. 

ihale 16.1.939 tarihinden 1.3.939 tarihine kadar 45 
gün müddetle münakasaya çıkarılmıf olup 1.3.939 çarşam
ba günü saat 16 da Kemalpaşa Belediye encümeni buzu· 
rnnda yapılacaktır. 

Taliblerin arttırma, ekıiltme kanummun 1 ve 2 nci 
maddelerindeki vesikalarla birlikte nafıa Yekaletinden 
alınmış ve bu işlerde ehliyeti bulunduğuna dair müteah· 
bitlik ve ehliyeti fenniye vesikası göstermeleri mecburidir. 

Zarflarm ihale günil olan 1.3.939 çarşamba ıünü saat 
15 e kadar gönderilmiş olması meşruttur. Postaca vuku 
bulacak teahbur nazarı itibara alınmaz. 

Yukarıda üç kısımda gösterilen işler toptan bir talibe 
ihale edilebileceği gibi ayrı ayrı olarak da ihale edile
bilir. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekalej 

Cin~i 
Yatak örtüsü 
Nevre,im 
Yatak çarşafı 

Yastık yüzü 

Satınalmıı Komisyonundan : 

Miktarı adet 
100 
100 
100 
200 

Yukarıda cins ve miktarları yazılı 4 kalem eşya pazar
luda satın alınacaktır. 

Pazarlığı 23.1.939 pazarte i günü saat 14 te vilayet satın
alma komisyonunda yapılacaktır. 

Nüınuneleri ıwmisyonda görülebilir. 

Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden : 

Okulumuz kız ve erkek talebelerine açık eksiltme ile 
elbise yaptırılacaktır. 

Kız talebe için 35 45 takım, erkek talebe için 75 85 
takım. Kız talebe elbisesinin beherinin muhammen bedel 
24, erkek elbisesi beherinin muhammen bedeli 28 liradır. 
Muhammen bedeli 3460 liradır. 

Müoakasa 6.2.939 pazartesi günü saat 15 te Ankara 
Mekteb Muhasebeciliğinde teşekkül eden Komisyon tara· 
hodan yapılacaktır. 

Talipler ayni gün ve saatte Komiıyonda bulunmalı ve 
münakasadan bir saat evveline kadar yüzde 7,5 teminat 
akçesini Muhasebecilik •eznesine yatırmış bulunmalıdırlar. 

Şartname ve nümuneleri görmek istiyenlerio Okulu
muz Direktörlüğüne mfiracaatları • 



Sayfa 2 MONAK ASA GAZETESi 

Bu gün ii~ n olunan Münakasaı r ve Müzayedeler Listesi 

Cinai Şekli Mubm. bed. Teminat Mür c at yeri Gun 

a MC:Jınakasaıar 

lnfa6t, Temfrat, Nafia itleri, Malzeme Harita 

Caddeboıtanı iskele yolu tamiri 
Dolmababc;ede kok imalithanesi bina11nın he 

dim, nakil ve tesviyeti 

aç. elce. 
pu. 

lllçlar, Ktmrk ve lap nçlyert elM, Hastane Lev. 

Tikim cibu:ı: 1 tak. k af. e s. 
Kimya ve bakteriyoloji fli9 ve ah~eme1i: 118 kal. n 

Elektrlk -Havagazı-Kalorlfer (tesisat ve malzmesO 

Beyaz: bea terit 20 m. (35 m m eıı): 800 ad. -
siyah katranlı ıerit 20 m. (40 mim) ı ~00 ad. 
siyah mücerrit ıerit: 1000 ad.-llstik şerit: 500 ad. 

Kemalpaıada au ile yap. elektrik te1isatı için 
1500 devirli 20 ltilovat amperlik alternatör 
kontrol tablosu, koplu takımı ve tevzi tab
losu ve beyinlerindeki irtibat kablolarile saat
ral dahili teavirat va malaemesinin teminile 
işler vaziyette toslimi (temd) 

Toprak, kanal ve 218 m. boru işile maa tefer· 
riiat su tlirbini 25 beyrir: 1500 devirli 

Tabtezzemin kablo: 25 m.-direlı:.: 141 ad. (ıart . 

3 gurup için 1 L) 
ahra mDntekileai: 50 ad. 

!.lektrik santralı için motör ve teferrüatı (temd) 

Mensucat, Elblee, Kundura, Ç11maf11" v.a. 

!lbiıe: 404-440 tak. 
iskarpin: 404-440 çi rt 

aç. eka. 

lcapalı a. 

• 

" 
aç. elcs. 
pu. 

kapah z. 

n 

2438 45 
400 -

1400 -
1490 -

2273 -

2651 -

7497 33 

8858 92 

1100 -
24860 -

7700 -
1980 -

ltız talebe elbiaeıi: 35-45 ta~.-erkelc talebe el
bisesi: 75-85 tak. 

aç. ekı. belt. 24 ve 28 

Battaniye: 3000 ad. kapalı z. 

Matb•a l9lerl- Kırtasiye - Yeııuh•ne Levazımı 

Kriatal yuı takımı: 8 parfa pu. 
Belediye miesseseleri için ltırtaaiye levazımı aç. eks. 

Mahrukat, Benzin, Makine yaOları v.a. 

21330 -

580 80 
793 15 

Benzin: 10000 litre aç. ekı. 1750 -

MGtefarrlk 

Çoraplık tire ipliRi : 9240 il. 
Tonra ipi: 10 t. 
Kazein kola: 1,S t. 
Karaağaç üesaesahnda hava laattı için 83 ad. 

kancalı araba ile bu arabalara mahsus çu· 
buldu çengelleria tamiri ve 7 ad. ç11baldu 
ve halkalt çengel yeniden yap. 

Atacı mlle11eıeden verilmek üzere kazma, k&· 
relt ve balta saplarının imali. : 100000 ad (temd) 

Alay anneafı: 2 ad. 

Er•k Zahire, Et, Sebze v. . 

Muhtelif cinı erzak (temd) 

b Mtiz.ayedeler 

Bina aakaaları 
Ksrpanh kağıdı: 100 t. 
Çuval, kanaviçe, kola çavah, ip kınB&p v.s. 
Havyar tarama: 4304 le. 

kapalı z. 

" aç. ekı. 
paı:. 

,, 

• 

paz. 

paz. 
aç. ekı. 
paz. 
,. 

129S6 -
6000 -
no -
351 -

4!#E> -
k. o 03 

2152 -

Deniz Levazı Satıoalma Ko isyonuodaa : 

Tahmiu edilen bedeli "21330,, lira olan "3000,. adet 
battaniye; 7.2 939 tarihine raslıyan salı günü saat 14 te 
kapah zarfla alınmak fizere eksiltmeye konulmuıtur. 

İlk temin h 1599 lira 75 kurut olup şartnamesi her
gOnı komisyondan parasız alarak alınabilir . 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tan
zim edecekleri kapalı teklif mektuplarını en geç b lli 
ıOo ve saatte Kasımpaıada buluna• Komisyon başkanlı· 
ğına makbuz •ukabili11de vermeleri. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

İatanbul Beledi1eainden: 

Belediyeye ba~h daire n müeııeaelere lilxumu olan Y• bep
aine 793 lira 75 kuru, betlel tahmin edilen kırtuiye levazımı a• 
çık eksiltmeye koaulmutlur. Liıteıile ıartaanıeıi ı .. azım Müdür
lüğünde göriilebilir. 

l.tekliler 2-490 aayılı kanunda yaaıh naika ve 59 Ura 55 ku-
ruıluk ilk te•inat makbuz nya •ektubile beraber 6-2-9l9 pazar· 
tesi aıGnü aaat 14,30 da Daimi Eacümeade buh1nmalıdırlar. 

••• 
46 kalem defatir ve nrak:ı matbua. Bak: lst. Vakıflar 

Müd. ilanlarına. 
• • • 

8 parçalı kristal yazı takımı alınacaktır. Bak: İnhisarlar 
U. Müd. ilanlarına. 

18l 88 
60 -

105 -
111 75 

171 -

198 83 

56l iO 

664 42 

8~ 50 
3729 

577 50 
147 50 

1599 75 

43 56 
59 55 

l•tonbul Belediy ei 

n " 

iat. Sıb. Müeııa. SAK 
lst. Vakıflar 9ir. 

lıt. Telefo M d. 

Kemalpa~a Belediyesi 

" 

" 
. M. V. SAK 

Aydın B lediyeai 

n 

it 

Balıkesir Ortaokulları SAK 

" " n 
Ank. Mü ik Ôfret. Ok. Dir. 

Deniz: Lvz. SAK Kası pa§• 

inhisarlar U. Müd. 
lst. ul Bdediy i 

6-2-39 14 30 
23-1-39 14 30 

8-2-39 14 3 
6-2-39 15 -

6-3-39 14 

1-3-39 16 

1-3·39 16 -

1 .. 3.39 16 -

6·3-39 11 -
12-1-39 itib. 1 ay 

6-2-39 15 -
6-2-39 15 -
6-2-39 15 ? 

7-2-39 14 

7-2·39 16 -
6-2·39 14 3 

131 25 Maliye Vek. Lvz. Mfid. ve ltt. ol- Y-2-39 15 -
aba çe lvrak• Mat. Anbar Mem. 

97 28 
450 -

56 25 
52 65 

lst. Jandr. Komut. SAK. 
in isarlar U. M d. 

• n 
lstaobu) Belediy ai 

6-2-39 15 
7-2-39 15 -
9·2-39 14 -

2.3-1-39 14 30 

187 50 Devlet Orman lılct. Dir. - Büyük- 6-2-39 11 -
dere Orman Fakültesi 

Tophane Lvz. SAK 27-1-39 15 

73 50 
225 -

lıt. Kooaeli Talebe Yurdu ir. 

lstanbul Belediye i 
Devlet Bası evi ır. 

inhisarlar U. Müd. 
lst. Gümrüklerı Başmüd. 

6 2-39 10 -

23-1-39 14 30 
9-2-39 15 
8-2-39 14 -

14-1-39 13 30 

Yükıek M bcndiı Mektebi Satınalma Komiıyonundan : 

Ekıiltmeye konan Muha mea Pey 
eıyanın cinai Miktarı bedeli akçeai 

Yemek masaıı 137 A. 18 67 ) 462 
iskemle 548 A. 6 55 ) 

Dera ımıaı ao A. 35 50 ) 
Etüt ıırası 50 A. 45 ) 

Realmbaoe m&1aaı 2i A. 35 ) 
Realmhan maae.11 

tabureıi 75 A . 
Projen dosya dolabı 5 A. 

) 
4 ) 

92 so) 

249 

109 

Eksiltmenin 
tarihi saati tekli 
8.2.39 15 kapah 

8.2.39 16,30 açık 

s.2.a9 w,45 çık 

1- Mektebi 938 mali ıenesl zarfında yaptıracağı etyalar ek
altmeye konulmu,tur. 

2- Bu ihtiyaçltmn oiDs ve miktarlarile moham ea bedelleri 
vo ilk temiaatlnrı, ekıı trne in tarih ve ş killeri biı: ları da ıöı
terilmiştır. 

3- Kapalı zarf uıulile yapılacak ekailtmel r içia iııt ltlilerin 
teklif mektubları 2490 sayılı kanaoun emrettiği veaikalarla bera
ber muayyea saatt a bir aaa\ evvel mak uz ukabiliode komiı

yon reisliğine verm )eri uktaıı:idir. 

4- lateldller mali seat1sin it tiurct odası vesihalaram 
göıtereceklerclir • 

5- Posta ile önderilecek mektublnrın muayyen saate kadar 
gelmit olmnsı Ye dış znrfın mühfir mumile kapatılmış bulunma&ı 
ıarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 Şarbıameleri glSrmek isteyenleri& herg6n ve ksiltmeye 
gireceklerin belli • ve saatte GGmfitsuyunda mektep bina11 
tlahilindeki komiıyona mGracaatları ilin olu ur. 

lf) İklnciklnua 

ISTANBUL 

Ticaret ve Zahire 
19.1.938 

Gelen 
Fi atlar 

CiNSi Atağı 
Kr. Pa. 

,, kızılca 

Arpa Anadol 
Bakla 4 5 
Çavdar 
Arpa yemlik 4 24 
z. yağı E. E. 

n 1 ci 
Fas lya 

Yukan 
Kr.Pa. 

5 25 

511 

BuA-day 
Arpa 
Çndar 
Un 
Yulaf 
Mısır 

Kepek 

iç ceviç 
Zeytin yağı 
Tiftik 
Susam 
Faaulya 
iç. fındık 
Pumuk 

Ceviz kabuklu 19 -
Ceviziçi 

Giden 

Kuıyemi çuvallı 5 7 
,, d6km 

Aapa 
Tiftik 
iç ceviıı: 
Ke ek lç. Fındık 

Tiftik mal 
Tiftik Otlak 
Sus m 
Yapak Anadolu 

., Trakya 

76 -
ııo -

20- Buğday 

" 
" 

Dış Fiatıar 
Linrpul 
Şikago 
Vinipek 

Mııır beyaz Arpa Anverı 

Mısır ıarı 

Yulaf 
.. 18 4- Mııır Londra 

Keten T. : • 

Kaıer peynir 45 - Fındık G. :Hamburı 

" L. : 

İnşaat Malzemesi 
lstnnbul Piyasası Günlük Toptan Fiyatları 

Alçı yerli 50 kg.lık torbuı 
40 ,, 
50 " 

kilosu 

.. . " 
n alman 

Asfalt verli 
.. 

" ,, ecnebi 
Çimento yerli 50 kg. çuvalı 

,, ecnebi 
Çini (mozaikten) 

,, (çimentodan) 
Fayaas ecnebi 

,, • (akaamı) 

Kireç (sa) 
,, (toı:) 
,, (taş) 

Kiremit (Bakırköy) 
,, (Eskişehir) 
,, (Kütahya) 
• (Büyükdere) 

Künk (çhnento) 
,. (toprak) 
n (dökme boru) 
n (ec ebi) 

50 ,, n 

taneai 

" ,, 
n 

tonu 

" 
" taneıi 

" 
" n 

santimi 
numarası 

kilosu 

" Metre mikAbı 
bini 

Mermer (yerli işlenmiş) 
Tuğla (Büyük.dere prese) 

n (Feri köy delik iz.) ,. 
n (Kiğıthane delildi) ., 
,, ( n deliksiz) • 
., (ateş, yerli) tanesi 
,, ( n ecnebi) n 
,, (franıız prese) ,. 

Kereıte (döşemelik köknar) Metre oıikabı 
,, (çırah, limbalı) ,. 
• ftavanlık köknar kordonlu) n 
,, (kaplamalık çıralı) ,, 
n (aıvadibi köknar) ,, 

(pervazlık. köknar) ,, 

Mahru at Benzin-yağları Makine v. s. 
:.:.:.;;;;~:.::.::.;...~;...;;;...-=.~------------

300 
80 

350 

11 
95 -

5 --5tso-
6,so-

800 -
600 -o, 75 -

11 ----3,so-
11 -
19 

1300 
1500 
1800 

10 
27 
20 
3900-
4200 
-4200 
4200 
4500-f 
4500 

Harb Akademisi K Satmalma Komisyenundan: 

Harb nkndemisi Komutanlığı ihtiyacı için 5 ton 
kok kömürü alınacaktır. İsteklilerin 24.2.939 c.:ah ünO 
9 da Befiktaş kazası malmüdürlüğüne yatırılmış olan . 
pey akçı! i makLuzile birlikte Yıldızda Harb Akademisi 
tınalma komi yonuna müracaatleri. 

1 tanbul Levazım Amirliği Satmalmı Komisyonun 
45 bin adet beyaz kemik düğme 24 1.39 s3lı ü11il 

15 te Tophanede İstanbul levazım amirliği satınalma 
yonunda pazarlık~a alınacaktır. Tahmin bedeli 157 lir' 
kuru§tur. Teminatı 23 lira 65 kuru~tur. Nümusesi ~ 
yonda görülebilir. 

İstanbul Belediyesinden : 

lu 
•o 
zı 

leq 

kilo 
lst 
ka 

ıar 

lııuz 

Ba 

2 

3 

Beyo v lu ıotaknsındaki yolların tamirinde kutla 
üzere ı··zu u olan ve be erine 10 kuruş 50 santinı 
tahmi edilen on b ş bin tnne parke taşı pazarlığa 
muştur. Şart a eler Encümen kaleminde görülebilir·. 
liler 2490 nuınarah kanunda yazılı verika ve 118 ı .. 111ı---ı 
kuruşluk ilk temin t makbuz veya mektubile ., 
26.1. 39 perşembe günü aat 14 buçukta daimi en 
de bulunm lıdırlar. 
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İstanbul Belediyesinden: 
Ke,u bedeli 400 lira olen Dolmabahçede Ömer Avni ma 

hallesiDin kıtla caddesinde 9 11 numaralı Kok imalithanHi 
binasile teferrüatınıa hedim, nakil ve tesviyeıi pazarlıta ko· 
nulmuştur. Ke,if evrakı Encümen kaleminde görülebilir: is
tekliler 60 liralık temi•at makbuz Yeya mektubile beraber 
23· l-939 paıı::arteıi rilaü aaat 14,30 d1t Daimf lineümende bu· 
hınnıalularlar . 

• • • 
Hepıine 490 lira bedel tahmin edilen Eminl>nünde Çelebioğ~ 

lu Alaeddin mahalleainin Tahmiı önil ve Balıkpuarı caddeıı 
•okatı•da yeni 1/ 1,l 2,1 /J 38-41-43 nu~aralı eükki~ların ·~ka
zı pazarlıkla aablaHktır. Evrakı Encumen kalemınde gorü
lebilir. iıtekliler 73 lira 50 kuruşluk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 211 ~39 pazarlHi 2iinü aaat 14,30 da Dai
mi Encümende bulun•alıdırlar. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

Muhtelif ebatta 4 kalem ve 20 takım hadde silindiri 
alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 2800 lira olan muhtelif ebatta 
4 kalem ve 20 takım hadde silindiri askeri fabrikalar u
lnuaı müdürlüğü merkez satınalma komisyonunca 7.3.39 
••lı günü saat ı.t te a,ık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartname parasız elarak komisyondan verilir. Muvak
kat teminat 210 liradır. 

• * • Müteahhit nam ve hesabına 15 tGn kaolin kumu 
alınacak. 

Tahmin edilen bedeli 1425 lira olan 15 ton kaolin 
kunıu askeri fabrikalar umum müdiirlüğü merkez satınal
rna komisyonunca 2.2.39 perşembe günü saat 14 de açık 
eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. 

Muvakkat teminat 106 lira 88 kuruştur. 

İstanbul Jandarma Satınalma KomisyonundRn : 
Tahmin Tahmin ilk 

Miktarı Ciesi fiatı bedeli teminatı 
Kilo Kuruş Lira Lira K. 
9240 Çoraplık tire ipliği 140 12736 970 20 
Tahmin bedeli ve ilk teminatı yukarıda yazılı 9240 

~ilo çoraplık tire ipliği 6.2.939 pazartesi günü ~aat 15 de 

lstanbul Gedikpaşadaki Jandarma satınalma komısyonunca 
kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. 

Nüıoune. ve şartname hergüa adı geçen kemisyonda 
göriilebilir ve şartname parasız aldırılabilir. 

2490 sayılı kanuna göre şeraiti haiz isteklilerin kapalı 
Zarf m~ktublarını eksiltme günü sa-ıt 14. de kadar mak
lı.uz karşılığı olarak komisyona vermelerı. 

• • • 
1 O ton tonga jpi ile ı ,5 ton Kazeia kola alınacaktır. 

Bak: inhisarlar u. Müd. ilanlarına. 

~zclk, Zahire, ft ve Sebze: 

Harb Akademiıi Satınalma Komiıyo•undan : 
Harı.. k _. .. K h b ve muamele memur namzedleri ih-

. u a aaemısı . eıa . . · · b k 
tıyac1 1• · • "ht" aörc 2 00 kılo bırıncı nevı uru 

çın yevmıye ı ıyaca o • 
datlır . I ktı.. isteklilerin 21 klnunsanı 1939 .. veya çandır etı a ınaca • · ~ _ 
cuıııarte . - _ t 9 d Beızıkta• kazHı malmüdurlüğune yatı· 

sı gunu san il v Y • • d h b 
tılrnıı 1 84 . k · makbuıı:ile bırlıkte yıldız a ar e an lıra pey a çesı . 
akade•fai aabnalma komiıyonuna miSracaatlerı. 

l!='m -~ a=s= -

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 
Muvakkat Beher kilosunun Tahmini 

Ciaıi teminatı muhammen bedeli miktarı 

Kırpıntı lciğulı 225 lira 3 ku;:;- . 1~·~ 
Ba ı · d L" lda birikecek en çok bef santım enındekı ıınıey mız e 11ır yı . . _ . 

kırpıntı kigıtlarının açık arttırması 8-2· 1939 tarıhıne muıulıf per-
•eınbe riinü .aat 15 de idere komiıyonumuıı: huurunda yapıla
caktı . 

iıteklilerin muvakkat teminatlarını o gün ıaat 14 de ~adar 
8 · . ı Banka mek:tultunu Komııyon 8•11neyı Yeıı:neııae yatırma art veya 
Ba,kanlıtıaa tndi etmeleri liSJmdır. . . 

Şertname parasız olarak Direktirlükten alnaabıhr. (449) 1- 2. 

Nafıa Vekaleti İstanbul Elektrik işleri 
Umum Müdürlüğünden 

'.11.f()() ı· t 200 ton mazut kapah 1- Muha•raea bedeli ı- ıra tu an 
zarf uıulile ıatın alınacaktır. 

2 Eksiltme 28.1.39 cumarteıi gilnü uat 10 da İdarenin tü
nel lta,ında 111etro han binuının altuıcı katıada toplana· 
cak artbrma ekıiltme ko111iıyonunda yapılacaktır. 

3- Bu İfe ait ,arhıameler İdarenin levaz.ım Midürlüfinden 
paraıııı: elarak teni e41il•ekte.lir. 

4- Muvakkat teminat IOOi liradır. 
i - Teklif mektublarının 2490 nuınıırah kaaıan ahkimına uy

gun elarak ve ekıiltmedeaı en as bir aaat evvel kGmis-
yon reialitine verilmİf buluamaaı lizımchr. (253) 4-4 -

BuıJdıp 7e.: ARTUN Baamte~ 
Galat. Billir MlmJı No. lO 
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• 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
Mubammen B. % 15 
Beheri Tutarı teminat 

Cinsi Miktarı Kr. S. L. Kr. L. Kr. 

Çul 10214 kilo 6 58 663 91 99 58 
Çuval 2700 " 10 19 283 50 42 al 
Kanaviçe 292 l ,, ı 2 - 350 52 52 58 
Kola çuvalı 350 adet 9 - 31 50 4 73 
ip 6531 kr. 13 50 ssı 68 ıa2 25 
Kınnap 4128 ,, 13 50 65 t 78 97 77 

1- Yukanda cins ve miktarı yazılı ıskarta sargı ve İp· 
ler ayrı ayrı pazarlık uıuliyle satılacaktır. 

IJ- Muhammen bedelleri ile muvakkat temiaatları hiza
larında i"Österilmiştir. 

ili- Arttırma, 8.2.939 tarihine rastlıyan çarşamba rünü 
saat 14 de başlamak iaere Kaltataşta Levazım ve Muba
yaat Şubesinde müteıekkil Saht Komiıyonuoda yapıla
caktır. 

iV- Nftmuaeler laergön söıft geçen Şubede görülebilir. 
V- İsteklilerin arttırma içia tayi11 edilen ıtın ve saatte 

yüzde 15 teminatları ile yukanda adı geçen Komisyona 
gelmeleri ilin olunur (444) 1-4 

Cinsi Miktarı 

Tonga ipi 10090 kil• 
Kristal ya-
zı takımı 

• • • 

Muhammen B. 
Beheri Tutarı 

L. Kr. L. Kr. 

- 60 6000-

O/o 7,5 
teminatı Eksiltme 

L. Kr. Şekli ~~ 

450 - kapalı 15 

(8 parçalı) 40 adet 14 52 580 88 43 56 pazarlık 16 
1- Şartname ve numuneleri mucibince satın alınacak 

( 10.000) kilo tonga ipi ile ( 41) adet (8 parçadan ibaret) 
kristal yazı takınn hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı 
eksiltmeye konulmuştur. 

il- Muhammen bedellerile mavakkat teminatları hizala· 
rıoda gösterilmiştir. 

ili- Eksiltme 7.2.939 tarihine rastlayan salı gfinü hiza 
larında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve Mubayaat 
Şubesindeki Alım Kemisyonunda yapılacaktır. 
iV- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şu· 

beden alınabileceği ribi numunelerde görülebilir. 
V Kapalı eksiltmeye girmek isteyenlerin mübür1U tek· 

lif mektubu kanuni vesaik ile yüzde 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarfları ihale saatinden bir saat evveline ka· 
dar yukarıda adı geçen Alım Komisyoa Baıkanlığına mak
buz mukabilinde vermeleri ve pazarlıia iıtirak edecekle· 
rin de muvakkat teminatları ile Komisyona gelmeleri ilin 
olunur. (443) 1-4 

- ,_ 

İıtanbul Vakıflar 
Direktör) öğünden: 

Cinıi Miktarı Muhammea fık Teminat llaale GünG 
Bedeli 

-- -.:;'1'•.--....._,_ 
Defatır 46 Kalem 3iOO Lira 270 Lira 23-1-939 Pazartesi 
ve evra- 1aat I~ .le 
kı matbua 

lata.bul Vakıflar Baı•6dQrllltft ile Taıra Vakıflar idarelerine 
liı:.umu olan yukarıda cinı ve mlkdara yazılı defabr ve enakı 
matbua açık ekıiltmeye konmuftur. İhaleıi yukarıda yazılı rüa 
Ye saatte Vakıflar BaımBdOrlQiü binaııada toplanan komisyonda 
yapılacaktır. Nümune ve ,artnameıi herl'Öa LeYuım Kalomiade 
g<Srülebilir. (140) 

__ ız _e .- mu::c _ s::a _____ s _z uza::mss: eı 

Türkiye Cumhuriyeti Nafıa Vekaleti İstanbul 
Elektrik l,Ieri Umum Müdürlüğünden: 

Ekslltme nanı 
1- Muhammea ltedeli 2750 lira tutan muhtelif kudret Ye tent

tftrcle 5500 adet ampul kapah zarf unlile aatın alınacakbr. 
3- Ekıiltme 7.2.939 tarihinde ıah rina uat ti te idarenin tü

nel bafında metro ban binaıınıa altıuı kalanda teplanacalc 
Arttnma !kıiltme Koaaiıyenunda yapılacaktır. 

3- Bu i'e alt ,artaaMeler ldareaia Lnazım MldlrUlf&nden pa· 
raaız olarak teclarlk edllebilir. 

4- Muvakkat teminatı (20l.2S) iki yüı alb lira yirml bef kuru,tur . 
IJ- Teklif mektuhlarının !490 numaralı kanun ahklmıaa uygua 

olarak Ye elulltmeclen en az bir ıaat e•vel Komiayea Reiı-
litiae verihai, bulua•uı llıumdır. (289) 3 - 4 

lsta..,bul BeletliJesinden: 
Muhammen lııecl n Ml lira elan Karaataç mfleHeHtında hava 

lııath için 33 aclet lcanc.lı araba ile bu arabalara malaıus çubuklu 
çengellerin tamiri Ye 1 tane çubuklu Ye halkalı ~engelin yeniden 
yapıJmaaı pazarlığa k:oaulmuftur. Şartnameai LeYaıı:ıın Müdftrlil
tüade rar&lebilir. lıtek:liler 52 lira 65 kuru,luk teminat makbuz 
veya mektultile beralter 23-1-939 paaarteıi (lnü ıaat 14 ltu~ukta 
Daimi Kncümende bulua•ah•hrlar. 

1- Şartnamesi mucibince 1500 kilo Kazein kola a~ık 
eksiltme usulile satın alınacaktır. 

JI- Muhammen bedeli beher kilesu sif 50 kuuş hesabi· 
le 759 lira muvakkat teminatı 56.25 liradır . 

ili- Ekıiltme 9.2.939 tarihine rastlayan perşembe gü11ü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesinde 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV Şartnameler hergün parasız olarsk sözü geçen Şu
beden alınabilir. 

V- isteklilerin eksiltme için tayin edilen giin ve saatte 
yüıde 7,5 güvenme paralarile lairlikte yukarıda adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olueur. (442) 1-4 

* * • 
1- ldaremizia Cibali fabrikası ıçın şartnameıi muci-

bince satın alınacak bir adet elektrikle müteharrik "bula
şık ta .. akları yıkama,, makinesi açık eksiltmeye konmuıtur. 

il- M•laam•en betleli 1200 lira ve •uvakkat teminatı 
00 liradır. 

ili- iluilt•e H 1.g39 tarilıiae rutlıyan paaarteıi rı
nl aaat t 1 de Kabataıta Levaıım ve Mubayaat Şul.Hia· 
cleki Alım Komiıyonuada yapılacaktır. 

iV- ~artaa•eler paraaıı olarak laer1811 sözü gel•n 
Şultedea alnıaltilir. 

V- ksilt.eye iıtirak etmek iıteyealerin fiatsız foaai 
tekliflerini ihale ıününde11 a.sglrt bir hafta evveline ka
dar İnhisarlar Tütiin Fabrikalar Şubesi11e ver•eleri ve 
verilen tekliflerin kabulGnü motanmmın •Hika almaları 
lbımdır. 

VI- lstekllleria kanunen keadilerinclen aranılan veıaik 
ve yiizde 7,5 güvenme paralariyle birlikte eksiltme jçia 
tayia edilen gün ve saatte yukarıda atlı geç~n Komiıye 
na r•lmeleri ilin olunur. (1129) 4-4 

• •• 
1- idaremizin Karaağaç barut deposunda 

projeıi mucibince yeaiden yaptınlacak 
i•şaatı açık eksiltmeye konmuştur. 

şartaame ve 
ahşap iskele 

il- Keşif bedeli (2856.ftt) lira ve muvakkat 
(214.25) liraflır. 

teminatı 

111- Eksiltme 30. 1 .939 tarihine rastlayan pazartesi günü sa
at 14 de Kabataşta Levaıım ve Mubayaat Şubeıincleki 
Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartname ve projeler 15 kuruş bedel mukabilinde 
sözü geçen Şubeden alınabilir. 

V-' Eksiltmeye ittirak etmek isteyenlerin fenni evrak ve 
vesaiki İnhisarlar inşaat Şubesine ibraz ederek fenai 
ehliyet ve eksiltmeye iştirak vesika "ı almaları lazımdır. 

VI- istekliler kanunen kendilerinde aranılan vesaik ve 
y&zde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve aaatte yukarıda adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (255) 3- 4 

• 
D.D.l'i Ll RI t 

N N q .. , ; 

ETME U. MULlU~LUGUNDEN 

Atağıda senelik muhammen bedelleri teminat miktarı bulun
dutu yer ve i1111i yazılı 2ayri menkuller birer sene müddetle ayrı 
ayrı kiraya Vf'rilecektir: müzayede 6.Z.939 pazartesi günü saat 10 
da Sirkecide 9 İşlctnıııe bınaaında yapılacaktır. Şartnameler para
ıız olarak meı:.kur binadaki arttırma komiıyonunllan verilmek
tedir. 

Yeri 

Yeşilköy 

Sirkeci 

" 
" 

Cinsi 

Satış barakası 

Muhammen Kira Teminat 

No. 6 Kirğir mağaza 
No. 5 ,, • 
2 adet kübik utıt Barakası 

• • • 

100 Lira 
395 " 
395 " 
40Q " 

(448) 

15 Lira 
59,25 " 
59,25 " 
iO 

" 1-4 

Muhammen bedeli 18.000 lira olan 7100 metre muhtelif renlt· 
likte IAaUk dinamo kayışı 28.2.39 salı günü uat 15,30 da kapa
lı zarf usulü ile Ankara'da İdare binasında aabn ahnacakır. 

au işe girmek iıtiyenlerin 1350 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayın etliği nıikaları ve te.k1iflerini ayni gün saat 14,30 
a kadar KomısyGn Reiılitiae vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paruız olarak Ankara'da Malzeme Daireainden, 
Haydarpaıa'da Teıellüm ve Sevk Şeflitinden dağıblaukbr. 

(239) 4- 4 
• •• 

Muhammen bedellerile miktar ve evsafa a,ağıda yazılı iki 
gurup malzeme ve efya her gurup ayrı ayr1 ihale edilmek 
üzere 9.2.1939 perşembe güaü saat 10,30 da Haydarpaıada gar 
binuındaki Satıoa lma Komiıyonu tarahndan açık ekailtme uıulile 
utın alınacaktır. 

Bu ite girmclr isteyenleria kanunun tayin etti i veuik Ye her 
ıuruba ait hizalarında yazılı muvakkat teminatlarile birlikte ek · 
ıiltme rlinü aaatinc kadar komiıyona mGracaatları lhımdır. 

Bu ite ait urtnameler Haydarpafada war binaaındaki komiıyoa 
tarafından pııraıı~ olarak datıtılmaktadır. 
1 - 8 kalemden ibaret portatif ampermetre, portatif volt~etre, 

termu netre ve dinamometre gibi muhtelif elektrik ölçü ale· 
ti. Muhamm•o bedeli 1450 lira muvakkat teminatı 108 lira 
75 lcuru,tur. 

2 4 adet 14 metrelik arabalı merdiven muhammen bedeli 49 O 
lira mwvakkat temiutı ı73 lira 50 kuruıtur. (320) 2 - 4 
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Pour la Publlclt~ •'aclreHer 

a l' Adminiatration J ournal Professionnel des F ournisseurs et des _ Entrepreneurs de l'Etat 

Botte Po.tale N. 1281 

Adreaae T6l6rrapblque: 
llltaab.t - llONAKAIA " 

Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 

Jours Heure Mocle Prix Cautloa. Ueu d'adjudication et du Objet de l'adjudication 
-----------------d-'a_dl_ud_i_ca_t __ .. _"-_•_ti_f __ P_ro_•_lı_o_ir_e __ __f•hier dea Cbarre• 

A) AdjudicatiDos au Rabais 

Conıstruatlon-Riparatlon-Trav. f'ubllM·Materlel da hnetruottea-C11rtooreehi• 

Rt'par. route debarcadere Caddeboıtanı. 
Demolition bit. fabrique coke a Dolmababçe, 

enl~vement decombrea et ajuıtement terrain 

PubJique 
Gre a rre 

2438 43 
.fOO -

182 88 
60 -

C••· Perm. Manioip. lıtaabul 

" 

6-2-39 1.. ,., 
23.ı.39 H 30 

Produits Ctıimilııues et Phermaceutlgues·ln•truments SanltalrH- ,..urntture pour ff&pltaux 

Appareil de steriliution : 1 comp1et 
Articlea et medicamenb de chimte et de bac· 

teriolorie : 116 lota. 

Publique 
,, 

1400 -
1490 -

51eotrlclte-Qaz-Chauffage Central {lnetallatlon et Meterielt 

Ruban caoutcboute : 500 p.• Ruban noir ııo
le : 1000 p.- Id. roudronne : 500 p.· ld. 
blanc en toile : 300 p. 

Pour l'iastal. hydrauelectr. de Kemalpa~a un 
alternateur d'une ampere de 20 kw. et ı500 
toura, ua tableaa de contrôle, un tableau 
de diıtribution, cibleı de jonction ete. et 
leun miaea ea fonctionnement . (ai) 

Canal en terre et tı.ıyaax de 218 m. avec ac
aeısoires aiaai quo turbine d'eau de 25 C. V. 
et 1500 toars. 

Cible •outerrain : 25 m.· Poteauıı: : 141 p. 
(cah. cb. pour 3 rroupea L. 1) 

Cible a reopbore de caml"•a-n• : iO p. 
Moteur electr. avec aceeu. pr. centrale elee· 

trique (aj.) 

Publique 2273 

Pli cach 2651 -

" 
7497 ,g3 

" 
8858 9! 

Publique 1100 -
Gre a rre 24860 

"abHlement - Cluna•ur .. - Tluue - CufH 

Co•tumea : 404-440 completA 
lıearpina : 404-440 paires 
Habits pour ecoliere1 : 35-45 completı· Id. pr. 

ecoliers : 75-85 completı 
Couvertures en laine : 3000 p. 

Tra'Vau:ıı: d'lmprlmerl&-Papeteıj! 

Fourniture de b12reau en criıtal : 40 p. 
Fourniture de bureau pour le• etablisaementı 

de la Muni;ipalite · 

9ombuatlblt- Oerburent-Hullea 

Petrole : 4 t. 

" : 4 • 
" :8,, 

Claarbon de terre O, ıo lav6 de Zonıouldak : 
20-25000 t. 

Coke indigene : 45 t. 
Benzine: 10000 litres 

Fil de coton pour chaussett .. : 9240 k. 
Ficelle (tonga) : 10 t. 
Colle Kazein : ı,s t. 
Fabrication de 7 crooket avec anHau et re· 

paratio• de 33 croehets .. trouvant a l'a· 
battoir de Karaağaç 

Pabrication de manches pour pellea, pioobeı 

et hache : ıOOOOO p. (ai) 
Drapeau de rerimeat : 2 p. 

Pro'Vlalons 

Raisins secs ı 2 t.· Abricots .. es : 600 k.
Prunea : 900 k.· Pigues : 600 k.· Oraare : 
9000 p.- Noiı tiecortiques : SOO lı:. 

Viande dat'liÇ ou Çandır. 
Avoine : 45-50 t. 
Olivea : 4 t. 
Diverae• proviıions (aj.) 

8) Adjudications a la surench~re 
Peau: et boyaux. 

• de mouton : 850 p.· ld. ehevru : 450 
p. • Boyau:ıı: : 200 p. 

Scie a ruban marque Al. Werlu:en poar ıcier 
le boiı. 

Habit• pr~t•, etoffe ete. 

Deco .. bres de diverses boatiques 
Morceaux de papier : 100 t. 
Canevaı, sacı, ficeJle, corde ete. 
Kaviar (tarama) : "430-4 k. 

Pli cach 

• 
7700 -
1980 -

Publique 24,-et 28,-

Pli cacb ~ 1330 -

Gre a gre 
Publique 

P11bliq11e 
,, 
" 

Publique: 

PH CHft 

,, 
P1ı19liqoe 

Gre a rre 

• 

580 80 
793 75 

760 -
'160 -
ısıo -

1750 -

12936 -
,000 -

7SO -
351 -

Gre a gre - -

Publique 
Gre a rre 

,, 

Publique 

• 

Gre a are 490 -
Publique le it. O OJ 
Gre a ıırre 

,, 2ıs:a -

105 -
111 75 

171 -

198 83 

562 30 

664 42 

82 50 
S720 -

'577 so 
147 50 

ı599 75 

43 56 
59 55 

57 -
57 -

114 -

7i -
ısı 25 

970 2• 
4SO -
56 25 
S2 65 

187 so 

154 -

84 -
206 25 

- -

73 iO 
225 -

Oir. Hyg. et Aısiıt. See. Catalotlu 8-2-39 ı4 30 
Oir. Vakoufa Istaabul 6·2·39 15 -

Dir. Telepll .. H lıtHbwl 

Municipalite Kemalp•f• 

" 
1-3-39 14i -

,, 

Com. Ach. Mla. G6f. Mat. Ank. 6-3-39 11 -
Muaicip. Aydan 1 moiı a partir du 12·1-'9 

Qom. Aeb. 6.eole Second. Balikeslr 6-2-39 1.5 -

" 6-2-39 u -
Oir. Ecole Profeaseura Mu•iqu• Ank. i-2 39 15 ? 

Cem. Aeb. lnt. Marit. K.paşa 

Com . .Aeh. Eeoa. Monop. K.taclae 
Co •. Peraa. Munieipallte Iat. 

Com. Aca. Div. Vize 

• 
• 

7-2-39 14 -

7-2-19 16 -
6-2-39 14 39 

6-2-39 15 -
6-2-3~ ı5 -
6-2-39 ı5 -

S.A.T. i.leetricite et Gaıı Ank. J.squ'au 2'·1-39 

Com. ~dıı. Academie de Guerre 
Dir. Ecoaom. Miniı. Financea et 

Prepose Depôt lmpri•4• lıt. i 
Dolma bahçe 

24-1-39 9 -
7-2-39 ı5 -

C••· Aeh. Coam. G. Gead. G.pacba '·2-S9 15 -
Com. Aob. Econ. Monop. K.taehe 7-2-19 15 -

" 9-2-39 14 -
Co•. Peraı. Municipalite lıtanbul 23-1-39 14 30 

Dir. Exploit. Foret ltat Faculte '·2·39 11 -
Forreatiere B6ytıkdere 

••· Aelıı. latHcl. lıt. T ephaac 27·1·J9 15 -

Com. Acla. Ec. lnre1ti~•r G.suyu ~t-1-39 15 -

Co•. Aelt. Aca.lemie de GHrr• 21-1-!9 
,_ 

Dir. SOrete lıtanbul 7·2·39 ı• -
Com. Aela. Di•. Kırklareli 20-1-39 16 -
Dir. Club Ecolier• l(ocaeli a lat. ~-l-39 10 -

Ligııe Aviation T11rq .. $tte. Buldan U·l·S9 17 -
n lzaik 28-1-39 15 -

S. A. T. Fab. Fil l•parta ı-2-39 ıs -

Juge de Paiıc TribuHl Civil BeyoflY 2ı.ı.39 14 -
a lat. Sir~eei, Muradiye GaddeHİ Ho -40 

«om. Perm. Mu. l•tanbul '.ll-ı-3' 14 '° 
Oir. lmprimerie de l'Etat 9-2-!9 14 -
Cem Aolı. i.coa. MHop K.taebe 8-2-39 14 -
Oir. Ventes Douanes lıtaabul 2-4-1-39 1S SO 

ı Avis Officiels 
De I' Administration Generale des Chem.

de Fer et deı Ports de l'Etat Turc 
Divera mat6rielı en cuin• et en laiten en 7f artiı1' 

cl'11ne valeur eıtimative ele 335.0IO Ltqı. Hreat ach•!1•mo 
par voie d'adjudicati•• seuı pli cacbete le Vendr~_.kalk 
Mars 1919 a 15 h. 31 au lecal de l' Atlminiıtratien Ger mil 
rale l Ankara. · 

1 
K 

Ceux qai duirent y prenııire part doiveat remettr• 
la Presidence de la Commi.sion le jour de l' adjudicatio' 

• jusqu'a 14 h. iO leura offres, une garantie proviıoire ~ 
11.160 Ltqı. et les certifieats exiıeı par la loi. .ıı 

'K" Les cahiers deı cbarıes ıoat en vea.te au pris il _0 

1815 Ptrs. aux Caissea d' Ankara et de Haydarpaşa. .
1100 

(218) 3-4 c~ne, 
~~~!!!!!!!!!!!!!!~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!11!!!!11!!'!'!!!!!!!1!!!1!ml!!ll!!!!"°~ah. 

1 M Ü t e ah h i t 1 e r i n T ak v i m i •ahip, 
.,J-•rn 

ri-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilli.,,,li ğ ini 

Cumartesi 21-1·D39 edere 

Teknik kitabı ve ••c•ua (Ank. Mrk. Hıfııı. MlleHeı. ) N! f2S 
Kanaviçe (lnblaarlar Umum Miti.) ~\! 932 

Dıet 

Meıe cari hat. trav•rl (D. O. Y.) ](! 933 
Hortum (Devrek Belecl.) .N! 935 
Canavar iiidütü (Taıköprü Be,ed.) ~! 937 
Ekmelı: piıirmHİ (SaziHtep Aak. SAK> .M 931 

Bu 
t•diğ 

in aya 

rejim 

Kiraü, 4olap ve ma .. (Atlapaurı Orta Okul .,irek.) J\! 9JI 
* Kurban derileri (T.H.K. Ank. Şubesi) .N'..ao 911 
• Çam kereate ve oıiun (KaraiHli Or•aa Mld.) No 940 
Edirnekapı ıebitlilderi ıiabiliade y•I yap. (tat. Komut.) ..\"! ,.5 
Katiıköy Hkerlik ı•besi binHı ta•iri (llt. Komut.) X! !MS 
Balme İnf. (Ank. Deftertlar.) N! 945 
Datbç eti (Harb Akad. SAK) N! 945 
• Deri ve baraak (THK Buldan Şub.) .N! 945 
• Hazar elbiae (Boyoflu 4 cil Sulh Hakim.) X! 945 

Pazar 22· 1-919 
Patateı (ICarklaralt Tihaeai) N! 94.4 

1 Memento des Fournisseurs 

Samedi ~ t • 1-939 

kraıi 
lü "leı 

tedvi 
Türk 

kezd 
an ek 
ifad 
zuhl 
"18.ll 

dan 

kav'1 
ked 
nok 
lar 

LivrH et revue teebniquea (Dir. Hyr. et AHist. Soc. Ank.) N• ,f 
Canevaa (Dir. Gen. Moaop•les) No 932 
Traveraes •• boia (Cb. ie Fer Etat) No '33 
Trompe (Maaieipalite Devrek) No 935 
Sirene d'alarme (M•nicipalit~ Taıkiprü) Ne 937 
Cuiıaoo de pain (Com. Ach. Milit. Gaziante,) N• 937 ~• 
Pupitrea, armoire• et table (Dir. Ecole Seo•ndaire Atılapuar) N• 'P 

• Pea.x (Lirue ATiation Turque Sue. Ank.) Ne 9A 
* Boia de aapin (Dir. For6t• Karaisali) No 940 
Co1tıtr. route a Edirnelı:spı (Com•aad. lıt.) No '"3 
IUp. bareau rearutement •ilit. i. Kaclıkiy (Comaantl. lst.) No 9'f 
Conatr. pour aeparation (Oefterclarat Aak.) No 945 
Viande tiarhç (Com. Acil. Acadeaie de Guerre) No 944 
• Peaax et ltoyaax (Lirue Aviati•n Turque St1c. Bultla.n) Ne 9 .. , 

Diaanclıae 12. 1.131 

P•mme• .le terro (Div. Kırklareli) No 9"44 

it) M · 0 Z A Y • D • L • f_ 
Beyoilu 4 eli Sulh Hukuk Hakimliiinden: 

Terekeıine mahkemece el koaulup resmen ta1fiye~ 
karar verilen ili Salamon Zakutoya aid latanltul Sirke' 
Muradiye caddesi 40 a.11maralı dükkAnda bulunan b" 
zır elbiıe. kumaf, tuhafiye ve clemir'bq eşya 4 kalelll~ 
toptan olarak bilmlzayede 21- t ·31 cumartesi ıiiat 11' 
14 te mahallinde satılacaktır. 

lıteklilerin eıyayı g&rmek iti• ayni güııde ıaat clo~-' 
dan 12 ye kadar mahallindeki memura mfiracaat etmeli 
ve satııa ittirak edebilmek içia ~takdir edilen kı,.ae~ 
yllztle f ,5 niıbetinde pey akçesi yahrmak şart olddır 
ıibi üzerinde ihale vaki olduğu takdirde 3 •llnde eıY'f 
llaldırmaıı liıımdır. Bu middet zarfında aıya kaldırıl~ 
dıiı suretle mahkemeee reıen tahliye etlileceği ilh o 
nur. ... .~ 

Çal, çunl kaıaa•iç• kola çuvalı. iıt ,,. kanaap aablaeaktır· Y 
İnhilarlar O. Mld. Ul.nluıaa. 

• • • 
100 t. kırpıah kitıdı 1atı1acaktar. lak: Dnlet IHımni ~i,I 

ill.nlarına. 
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